
Taxa bruta de NATALITAT (2020) 

Indicador conjuntural 
de FECUNDITAT

Taxa de MORTALITAT infantil (2014-2018)* 

Observatori de la infància 2021

DADES DEMOGRÀFIQUES

13.051 
POBLACIÓ de 0 a 17 anys (2020)

15,7% 
 del total de la població

NACIONALITAT de la població menor d'edat (2020)

 naixements per cada 1.000 habitants

 Nombre de defuncions d’infants menors d’un any 
per cada1.000 nascuts vius

Presentació de l'observatori de la infància 2020 
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*Dades quinquennals 
Font: Ministeri de Salut. Natalitat i mortalitat al Principat d’Andorra 2014-2018

 fills/es per dona

Font:  Departament d'Estadística

Font:  Departament d'Estadística

Font:  Departament d'Estadística

https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/
https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/


Taxa d'IDONEÏTAT 

Alumnes amb NECESSITATS educatives especials (2020) 
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EDUCACIÓ

Estudiants per NIVELLS (2019)

Estudiants per SISTEMA EDUCATIU
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Percentatge d’alumnes de 12 anys que cursen Segona Ensenyança  

escolaritzats en 
centres ordinaris

Matriculats al
curs que

correspon a la
seva edat 

 Alumnes PROGRÉS

Font: Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Memòria any 2019. Elaboració pròpia

Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Elaboració pròpia.

Font:  Departament d'Estadística

Font:  Departament d'Estadística

Formació Professional
Batxillerat                         
Segona ensenyança
Primera Ensenyança
Maternal

503
1.050
3.083
4.246
2.097

10.979Total

41,3% 

32,1% 

25,9% 

0,8% 

Alumnes EDES

 97%
Suports especialitzats als centres educatius

Serveis d'atenció diürna i educativa

https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/
https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/


Consum de BEGUDES ALCOHÒLIQUES en els darrers 30 dies
(curs 2008-2009) 

 Infants de 4 anys vacunats davant la diftèria-tètanus-tos ferina (DTPa) 
(2020)
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SALUT I SEGURETAT
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SOBREPÈS I OBESITAT (curs 2019-2020)

Menors valorats per la CONAVA* amb un grau de menyscabament del 33% o superior

DISCAPACITAT

VACUNACIÓ

Font:  Ministeri de Salut

Font: Ministeri d'e Salut

Font:  Departament d’Afers Socials. Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior

Font:  SAAS. Servei de Salut Escolar

població de 0 a 17 anys 

*Comissió Nacional de valoració

17 anys
16 anys
15 anys
14 anys

NOIS NOIES

39,8%

77,2%
76,9%
58,0%

78,3%
72,2%
49,1%
41,4%

98,2% DTP 3 dosis

96,9% DTP 4 dosis

https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/
https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/


Risc a la pobresa
 

Privació material severa
 

Baixa intensitat laboral

Llars amb BAIXA INTENSITAT LABORAL per tipus de llar
(2019) 

Llars amb membres en edat laboral que han treballat menys del 20% 
del seu potencial de treball durant l’any anterior

Taxa AROPE* (2019) 
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BENESTAR MATERIAL

Població en RISC DE POBRESA segons tipus de llar (2019)

 població menor de 18 anys
(2018)

PRIVACIÓ MATERIAL severa segons el tipus de llar (2019)

Població que es troba en alguna de les tres situacions:
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Font: Departament d'Estadística

Font:  Departament d'Estadística

Font:  Departament d'Estadística

Font:  Departament d'Estadística

Llars amb ingressos per unitat de consum inferiors al 60% de la mediana

*Es consideren fills dependents tots els menors de 18 anys, i els econòmicament inactius entre 18 i 24 anys.

Llars amb carència d’almenys quatre conceptes d’una llista de vuit

 població menor de 18 anys
(2018)

 població menor de 18 anys
(2018)

 *"At Risk of Poverty and/or Exclusion" = En risc de pobresa i/o exclusió

 població menor de 18 anys
(2018)

https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/
https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/
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ENTORN FAMILIAR I SOCIAL

practiquen ACTIVITAT FÍSICA O ESPORTIVA 
alguns cops a la setmana/mes 

(nois i noies de 3 a 17 anys)

 juguen a VIDEOJOCS, ORDINADOR, INTERNET 
almenys una hora al dia entre setmana 

(nois i noies de 3 a 14 anys)
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acostumen a estar amb els seus amics o amigues fora de l’escola 
almenys una vegada a la setmana

miren la TELEVISIÓ 
almenys una hora al dia entre setmana 

(nois i noies de 3 a 14 anys)

89,5% 

Ús del temps lliure (2014) 

nois i noies de 12 a 16 anys

Relacions socials i familiars (2019)

consideren que poden parlar dels seus problemes 
amb la seva família

consideren que quan parlen, 
la seva família els escolta

83,8% 

Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019

OCI I TEMPS LLIURE

92,9% 

Font: CRES. Observatori segon semestre 2014

Ús de les TIC (2017) 
nois i noies de 10 a 15 anys

 han utilitzat l'ordinador 
diàriament

en els darrers tres mesos

 disposen de telèfon mòbil

93,9%

 s'han connectat a Internet 
diàriament 

en els darrers tres mesos

98,7% 75,0%

Font: Departament d'Estadística. Estadística sobre l'equipament i l'ús de les TIC a les llars d'Andorra, 2017

Nombre de biblioteques 

6,9
per cada 10.000 menors d'edat

(2020)

https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/
https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/


SITUACIONS DE RISC 

Menors beneficiaris dels ajuts econòmics ocasionals

PROTECCIÓ (2020) 
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INFÀNCIA VULNERABLE

10 

Menors d’11 a 16 anys 
víctimes de violència 
en l’àmbit escolar 

Menors INTERPEL·LATS PER LA POLICIA (2020)

 Menors acollits al centre residencial (CRAE)28
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Font: Ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut

Font: Departament d’Estadística

Font:  Servei de Policia

Víctimes* de MALTRACTAMENT I VIOLÈNCIA (2020) 

Menors de 0 a 17 anys
víctimes de violència 
en l’àmbit familiar  

Menors de 0 a 17 anys
víctimes de delictes 

contra la llibertat sexual 

18 18 

*Víctimes identificades per la policia

 Conductes delictives: 
autors de qualsevol infracció 

exceptuant les de drogues i les sexuals 

 Consum de tòxics: 
autors de tinença, consum o tràfic de drogues 

 Abusos sexuals: 
autors d'infraccions sexuals  

Font:  Servei de Policia

 Menors en acolliment familiar33

Naixements per cada
1.000 noies 

de 15 a 17 anys
(2020)

https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/
https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/


 senten que els seus professors/es es preocupen
per ell/a com a persona
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Percepció de l'ESTAT DE SALUT 
nois/es de 12 a 16 anys (2019)

Freqüència estat d'ànim baix en els darrers sis mesos 
nois/es de 12 a 16 anys (2019)

 declaren tenir “un/a amic/iga especial, algú en qui
realment pot confiar, algú que el faci sentir bé i que

l’ajuda quan ho necessita”

RECOLÇAMENT 
 nois/es de 12 a 16 anys (2019)

 INTEGRACIÓ 

BENESTAR SUBJECTIU

Excel·lent    36,7% 

SALUT EMOCIONAL

 consideren als seus companys de classe
“amables i disposats a ajudar”

 Consideren que el altres companys i companyes l’accepten com és

Bo                51,8% 

Regular        10,2% 

Dolent           1,3% 

Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019

Quasi cada dia  12,1% 

Algun cop setmana  32,1% 

Algun cop al mes  29,4% 

Mai o gairebé mai  26,4% 

Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019

Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019

Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019

https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/
https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/

